
Vergunningen Haarlemmermeer kunnen goedkoper worden 
 
De komst van één zogenaamde Omgevingsdienst voor de regio kan Haarlemmermeer nog wel eens 
een leuk voordeel opleveren voor burgers en bedrijven. 
 
Het uurtarief dat in rekening wordt gebracht, kan naar beneden. Momenteel wordt hier gewerkt met 
een uurtarief van 90 euro. De Milieudienst IJmond, die ook in de nieuwe organisatie moet opgaan, 
rekent slechts 56 euro per uur.  
 
De rijksoverheid wil eerst twee en later één omgevingsdienst voor het hele Noordzeekanaalgebied: 
Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Die dienst doet dan de 
vergunningverlening en de handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en 
de Wet milieubeheer. 
 
In de regio is een Omgevingsdienst ’in aanbouw’. De gemeenten doen dat samen met een 
zogenaamde gemeenschappelijke regeling. De IJmond kent al vijftien jaar zo’n 
samenwerkingsverband: de Milieudienst IJmond. Die doet al het werk voor Velsen, Beverwijk, 
Heemskerk en Uitgeest voor 56 euro per uur. 
 
In de loop der jaren heeft die milieudienst ook contracten gesloten met de gemeenten Bloemendaal, 
Edam-Volendam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, 
Wormerland, Zeevang en Zandvoort. Ook wordt gewerkt voor Haarlem en de provincie Noord-
Holland. Die contractpartners betalen 66 euro per uur. 
 
B en W van Haarlemmermeer wijzen er in een brief aan de gemeenteraad op, dat het uurtarief van 
90 euro dat nu in Haarlemmermeer wordt gebruikt, niet heel hoog is. De Milieudienst Rijnmond 
rekent 110 euro per uur. 
 
Het streven in Kennemerland is om het uurtarief zoveel mogelijk op het niveau van de Milieudienst 
IJmond vast te stellen. Daarbij wijzen B en W er wel op dat het takenpakket van de milieudienst en 
de omgevingsdienst niet één op één vergelijkbaar is. Zo heeft Haarlemmermeer geen hoogovens en 
de IJmond geen vliegveld. De twee diensten werken inmiddels al samen waar het gaat om asbest, 
vuurwerk, afvalwater, de meest risicovolle bedrijven in de regio, LPG-tankstations en het verplaatsen 
van grond. 
 
De rijksoverheid vindt dat de Milieudienst IJmond een aantal klanten, gemeenten buiten het 
Noordzeekanaalgebied, moet afstoten als de nieuwe omgevingsdienst er is. De Milieudienst wil dat 
vooralsnog niet doen. 
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